Monitor

Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Granuleeritud herbitsiid orasheina ja üheaastaste umbrohtude nagu rukkiluste, rukki
kasteheina, samuti kesalille ja roomava madara e. virna tõrjeks tali- ja suvinisus, kartulis.
Toimeaine: sulfosulforoon 750 g/kg
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid
Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Eesti reg. nr: 0200/06.07.05
Pakendid: 26,7 g, 100 g, 125 g, 133 g
Hädaabi telefon: 112
Loa valdaja: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue
de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or - Prantsusmaa
Valmistaja ja pakkija: Monsanto Company, 800 N.Lindbergh Blvd, St Louis, MO 63167,
USA
Monitor’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatus
H410:
P391:
P501:

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
Mahavoolanud aine kokku koguda.
Kõrvaldage sisu/anum pädeva ametiasutuse poolt heaks kiidetud ohtlike jäätmete
käitlusega tegeleva keskuse kaudu.
EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1:
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide)

Esmaabi
Nahale sattudes pesta rohke vee ja seebiga. Võtta ära saastunud riided ja pesta need enne uut
kasutamist.
Silma sattudes loputada rohke puhta veega.
Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Allaneelamise korral pöörduda
viivitamatult arsti poole.

MONITOR on tali- ja suvinisu kevadiseks kasvuaegseks umbrohutõrjeks mõeldud herbitsiid,
mis tõrjub orasheina ning mitmesuguseid laialehelisi ja kõrrelisi (näit. tuulekaer)
umbrohtusid.

MONITOR koosneb minigraanulitest, mis on vees hästi lahustuvad ja praktiliselt ei tolma.
MONITOR on efektiivne ka madalatel temperatuuridel, niikaua kui umbrohud aktiivselt
kasvavad. Pritsida pole soovitav öökülmade perioodil, kuid kerge öökülm pärast pritsimist ei
alanda tõrjeefektiivsust.
MONITOR on umbrohtude poolt kiiresti omastatav ja vihm mõni tund pärast pritsimist ei
mõjuta tõrjetulemust.
MONITOR peatab tundlike umbrohtude kasvu, kuid mõnel juhul võivad kidurad ja
kahjustatud umbrohud jääda kasvava kultuuri alarindesse. Hoolimata sellest, et umbrohtud on
rohelised, ei konkureeri nad enam kultuuriga.
Pritsimise aeg ja tõrjespekter

Monitor on tali- ja suvinisu kevadiseks kasvuaegseks umbrohutõrjeks mõeldud herbitsiid.
Pritsitavad umbohud peavad olema heas kasvujõus. Kestev põud pärast pritsimist võib
alandada oluliselt umbrohutõrje efektiivsust.
Teravilja peaks pritsima enne 2 kõrresõlme moodustumist (BBCH 32). Normaalsete
ilmastikutingimuste korral on optimaalne pritsimise aeg talinisul 2 nädala jooksul aprilli
lõpust mai alguseni. Enamus umbrohtusid on selleks ajaks jõudnud kasvuga 2-4 pärislehe
faasi. Hilisem pritsimine annab rahuldava tulemuse preparaadi suhtes tundlike umbrohtude
korral.
Tõrjeefekt > 90%)

Tõrjeefekt 70-90%)

Rukki kastehein
Harilik nurmikas
Aasnurmikas
Oder võõrkultuurina
Tuulekaer (kevadel tärganud)

Orashein*
Kahar luste

Ristõieliste liigid
Harilik hiirekõrv
Roomav madar e. virn
Kesalill
Põldsinep
Vesihein

Linnurohu liigid
Kare kõrvik
Põldkannike
(varases kasvufaasis)
Põld- lõosilm

Kõrrelised umbrohud

Kaheidulehelised umbrohud

Tõrjeefekt 30-70%)

Murunurmikas

Põldohakas
Verev iminõges
Põldmagun
Oblika liigid
Mailase liigid
Põldkannike
(hilises kasvufaasis)

Kulunorm
Suvi- ja talinisu: 20,0 - 26,7 g/ha
Soovitatav kulunorm 26.7 g MONITORi (=1 kotike) hektari kohta lahustatuna 100-250 l vees
annab eelpoolnimetatud umbrohtude tõrjel efektiivse tulemuse.

Kartul: 26,7 g/ha
Paremate tulemuste saamiseks peab Monitori paagisegule lisama märgajat (näiteks Monfast,
kulunormiga 0,2% paagisegust). Mitteioonset märgajat lisatakse 1–2 dl/ 100 l vee kohta
(kõrgemat normi kasutada kuivades tingimustes)

* Orashein: Monitori mõju orasheinale kestab tavaliselt ühe hooaja kindlustades teravilja
saagi ja selle kvaliteedi. Mõnel juhul võib täheldada orasheina juurdekasvu, seda just
kõrrepõllul pärast koristust. Juurdekasvu moodustavad põhiliselt lehed, mida on kerge tõrjuda
Roundup® ’i või Roundup® Bio -ga.
Kultuuri konkurentsivõimelisus on oluline tegur, eriti orasheina tõrjel. Kasvustressi all
kannatava kultuuri pritsimisel ei tohi mingil juhul vähendada preparaadi kulunormi. Kultuuri
taluvus Monitori suhtes: Üksikutel juhtudel on täheldatud nisu kerget kolletumist lühikese aja
jooksul pärast pritsimist. Nimetatud sümptomid kaovad peagi ja ei oma mingit mõju saagile.

Paagisegud:
Paagisegu MCPA-ga suurendab kaheiduleheliste umbrohtude tõrjespektrit, seda eriti
põldohaka suhtes. Kuid samas on täheldatud, et paagisegud MCPA ja teiste
fenoksüpreparaatidega võivad vähendada Monitori mõju kõrrelistele umbrohtudele. Seetõttu
on soovitatav eelpoolnimetatud segu kasutada juhul, kui kõrreliste umbrohtude arvukus põllul
on madal või keskmine. MCPA kulunorm paagisegus on kuni 1,0 l/ha, Monitor’l kulunormi
ei vähendata. Kui võimalik, tuleks Monitor ja MCPA pritsida eraldi, minimaalselt 8 päevase
intervalliga.

Keskkonnaohtlikkus:
Vältida preparaadi jääkide ning taara- ja pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja
kanalisatsiooni.
Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus,
jahedas ja kuivas kohas. Vältida preparaadi külmumist. Õigel hoiustamisel on toote
säilivusaeg 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.
Pakendi purunemisel välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on
läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
Taara kahjutustamine:
Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm
korda puhta veega ja loputusvesi valkada valmistatava töölahuse hulka. Loputatud taara
muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Tähelepanu !

Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis
oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused
on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei
vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud
muudatused kasutusmeetodites, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi
registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

